
Eerste informatie Ardennen 

Zoals u wellicht thuis van uw zoon/dochter heeft vernomen, zijn zij vorige week ingelicht 

over de reis naar de Ardennen. Deze reis vindt van maandag 16 tot en met donderdag 19 

september plaats. Outdoorbedrijf Labyrinth gaat voor ons hele toffe dagen verzorgen. Wij 

reizen per bus naar het plaatsje Remouchamps, waar wij op een camping verblijven. De 

camping beschikt over groepstenten met stapelbedden, waar de leerlingen 2 van de 3 

nachten slapen. Uiteraard jongens en meisjes gescheiden. Naast het verblijf op de 

camping, maken alle leerlingen hun eigen tent in een steengroeve, waar zij 1 nacht in 

slapen.  

Tijdens deze week ondernemen wij allerlei activiteiten, begeleid door professionele 

outdoor instructeurs. Een aantal voorbeelden van de activiteiten: kanovaren (afhankelijk 

van de waterstand van de rivier), abseilen, boogschieten en tokkelen. Voor een impressie 

kunt u deze video bekijken. 
Er zullen flinke stukken gelopen worden, waarvoor het belangrijk is dat uw kind goede 
wandelschoenen mee neemt. Omdat het bij survivallen lastig is om schoon te blijven, raden wij aan 
oude kleding / schoenen mee te nemen. De volledige paklijst treft u in de bijlage aan en staat ook op 
de website (HIER). 

Het eten wordt voor ons door Labyrinth verzorgd. De leerlingen hebben zelf aangegeven 

of ze een speciaal dieet volgen of een allergie hebben. Het gebruik van medicijnen e.d. 

kunt u aan het begin van volgend schooljaar middels een formulier aan de organisatoren 

of de mentor doorgeven.  

Het is voor leerlingen verplicht een eigen paspoort / ID-kaart en zorgpas mee te nemen. 

Deze graag in een enveloppe voorzien van naam bij aanvang van het kamp bij de mentor 

in te leveren. Deze passen worden door de mentor bewaard en veilig opgeborgen. U bent 

zelf verantwoordelijk voor een annuleringsverzekering. 

Begin van volgend schooljaar zal een informatieavond georganiseerd worden, waarin we 

u het programma zullen presenteren. Hier wordt u begin september voor uitgenodigd.  

Met vriendelijke groet,  

Stacey Ouwerkerk en Mare de Koning  

E: wlardennen@wolfert.nl  
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